
 

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
 

    Số:               

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                Đắk Nông, ngày       tháng     năm 2021 

V/v tạm dừng đưa hàng hóa 

nông, lâm, thủy sản ra xuất khẩu 

tại các cửa khẩu, lối mở biên giới 

tỉnh Quảng Ninh. 

 

 

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

 

 

Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông nhận được Công văn số 4435/SCT-XNK 

ngày 27/12/2021 của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh về việc tạm thời tạm dừng 

đưa hàng hóa nông, lâm, thủy sản ra xuất khẩu tại các cửa khẩu, lối mở biên giới 

tỉnh Quảng Ninh.  

Theo đó, phía Trung Quốc tiếp tục kiên trì chính sách “Zero Covid”, trong đó 

có việc quản lý nghiêm ngặt đối với người và hàng hóa nhập cảnh vào Trung 

Quốc. Việc thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) đang thực hiện công tác chống 

dịch với việc giãn cách xã hội, do vậy thời gian thông quan lại tại cửa khẩu, lối mở 

biên giới tại tỉnh Quảng Ninh vẫn chưa xác định được thời gian cụ thể. Mặc khác 

Tết Nguyên đán 2022 đang đến rất gần, dẫn đến doanh nghiệp, người lao động 

Trung Quốc sẽ nghỉ Tết sớm hơn mọi năm do phía Trung Quốc có yêu cầu đối với 

người làm việc tại cửa khẩu, cảng biển của Trung Quốc có tiếp xúc với hàng hóa 

được xác định là đối tượng rủi ro cao, phải cách ly bắt buộc 21 ngày trước khi rời 

khỏi khu vực cửa khẩu biên giới hoặc cảng biển về quê đón Tết. Những yếu tố trên 

sẽ tác động đến việc thông quan hàng hóa. Trong trường hợp cửa khẩu, lối mở biên 

giới tỉnh Quảng Ninh thông quan trở lại thì thời gian thực hiện còn rất ngắn sẽ áp 

lực rất lớn đối với năng lực thông quan tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc, trong 

đó có tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới đây.  

Để hàng hóa nông, lâm thủy sản khi đưa đến các tỉnh biên giới không phải 

chờ đợi, lưu kho, lưu bãi trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán; Sở Công Thương 

khuyến cáo đến các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu, kinh doanh dịch vụ vận 



tải…trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tạm dừng đưa hàng hóa ra cửa khẩu tỉnh Quảng 

Ninh để xuất sang Trung Quốc theo đề nghị của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh 

tại Công văn số 4435/SCT-XNK ngày 27/12/2021. Đồng thời xem xét lựa chọn các 

phương thức xuất hàng khác như qua các cảng biển nhằm giảm tải cho các cửa 

khẩu đường bộ và phương án thúc đẩy tiêu thụ  nội địa. 

Với nội dung nêu trên, Sở Công Thương thông tin để Quý doanh nghiệp biết, 

thực hiện./. 

Nơi nhận:                

- Như trên; 

- UBND các huyện, TP; 

- Sở NN&PTNT; 

- Hiệp hội DN tỉnh; 

- Liên minh HTX; 

- Lưu VT, QLTM.                                                               

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                       Lê Văn Thị 
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